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Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen för Fortnox AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman den 27 december 2021 
beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. 


1.  Riktlinjernas omfattning 

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Bolagets 
koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas 
på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att 
riktlinjerna antagits av bolagsstämman.  

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar 
vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers 
övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 


2. Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
m.m. 

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla 
kompetenta och kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda marknadsmässig 
och konkurrenskraftig ersättning på varje marknad där Bolaget är verksamt. Individuella 
ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.  


Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig 
totalersättning.


För information om Bolagets affärsmodell och strategi, se www.fortnox.se.


I Bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De har beslutats av 
bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. Programmen uppställer krav på egen 
investering och flerårig innehavstid. Mot bakgrund av programmens villkor samt övriga 
omständigheter bedömer styrelsen att programmen bidrar till Bolagets långsiktiga värdeskapande. 
För mer information om dessa program se www.fortnox.se/investerare. 


Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.


3. Formerna av ersättning m.m.  

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättningen får 
bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra 
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om 
exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. 


Fast kontantlön  
Den fasta kontantlönen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens 
ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.
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Rörlig ersättning 
För att befattningshavarna ska erhålla en marknadsmässig totalersättning ska de, utöver den fasta 
kontantlönen, även kunna erhålla rörlig ersättning. 


Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara 
finansiella eller icke-finansiella. Finansiella kriterier kan exempelvis vara baserade på Fortnox-
koncernens operationella resultat (EBIT). Syftet med dessa kriterier ska vara att främja långsiktigt 
värdeskapande. 


Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under antingen tolv 
månader varvid utfall av finansiella kriterier baseras på av årsstämman fastställd resultat- och 
balansräkning, eller kvartalsvis varvid utfall av finansiella kriterier baseras på offentliggjord 
delårsrapport, eller en kombination av båda mätperioderna. När mätperioden för uppfyllelse av 
kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning 
kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen. 


Den rörliga ersättningen ska primärt utgå som kontant ersättning, men ersättningsutskottet har rätt 
att anvisa maximalt 50 procent av den totala rörliga ersättningen för betalning för aktier i 
aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma istället för genom kontant 
utbetalning. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta kontantlönen för 
den verkställande direktören och vice verkställande direktör. Den rörliga ersättningen får uppgå till 
högst 100 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare. Den totala rörliga 
ersättningen som Bolaget kan erlägga till ledande befattningshavarna får dock aldrig överstiga 2,5 
procent av Bolagets EBIT, efter kostnaden för den rörliga ersättningen. Den rörliga ersättningen ska 
inte vara pensionsgrundande eller semestergrundande såtillvida inte annat följer av tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser.


Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana

extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla 
ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens 
ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 procent av 
den fasta kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan 
ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 


Styrelsen har rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare 
visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.


Pension och försäkring 
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara 
premiebestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för 
premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. 


För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara 
premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer 
av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. 
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga 
kontantlönen. 


Övriga förmåner 
Andra förmåner får innefatta bl.a. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård. Det 
samlade värdet av dessa förmåner får uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.
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4. Upphörande av anställning 

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under 
uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den 
fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande 
befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 
sex månader utan rätt till avgångsvederlag. 


Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning 
ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den 
tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta 
befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen 
och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt 
anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen ska utgå under den tid som 
åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens 
upphörande.


5. Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 
Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av 
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 
och de begränsningar som följer av dessa. 


6. Ersättning till styrelseledamöter 

I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna 
arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och beslut om sådan ersättning 
ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.


7. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut 
om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till 
nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna 
ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och 
utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i 
Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande 
direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.


8. Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan 
ingår det i ersättnings-utskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket 
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. 


____________________


Växjö i september 2021

Styrelsen för Fortnox AB (publ)
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